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Beköszöntő
Tisztelt Olvasó!

A

Belvedere Meridionale című folyóiratot az alapítók azzal a szándékkal indították útjára
(1989-ben) – mint azt számainak alcíme is jelzi –, hogy az a „Történelem és Társadalomtudományok” területein a felsőoktatási hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók és oktatók
megjelenési fóruma legyen. Az alapítók, a Szegedi Tudományegyetem hallgatói, oktatói, a folyóirat legfontosabb küldetésének a mester és tanítvány viszony kialakítását, a kutatási szellemiség
folyamatos ápolását tekintették. A célkitűzéseiknek, mind a mai napig, eleget is tettek. Ennek
ellenére, mindig ott kísértett a folyóirat alcímében második tagként megjelölt „társadalomtudományok” területeit képviselő írások egyenlőtlen szóródása. A „Szegedi Műhely” szociológiai
különszáma, amely az egyetemünkön végzett, szociológus oktatóink fiatal nemzedékének és
hallgatóiknak dolgozatait adja közre, részben a jelzett gondok feloldására tett kísérlet. Egyúttal
jelezni szeretnék az olvasóink és potenciális szerzőink számára, hogy a jövőben a folyóirat alcímében foglalt „Történelem- és Társadalomtudományok” tárgyi/tematikai kiegyensúlyozása
mellett, a szerkesztők bátorítani fogják azokat a törekvéseket, kísérletezéseket, próbálkozásokat,
amelyek beállítódása a tudományok közötti átjárhatóság lehetőségeinek kiaknázása, a határtudományok eredményeinek, szempontjainak beépítése a szűkebben vett kutatásaik feldolgozásában.
Dr. Pászka Imre

a tematikus lapszám szerkesztője
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The Fields in the Society
Studies of the Social Science
PREFACE
Dear Reader!
The Belvedere Meridionale review was established in 1989 with the purpose of being the
forum for students, doctorates, young researchers and teachers of higher education in the field of
„History and Social Sciences”. These topics are emphasized even in the subtitles of the editions.
The main aim of the organization, which was established by the students and teachers of the
University of Szeged, is to create a closer master and pupil relationship with the maintenance of
the continuous development, which is necessary for the researchers’ intellectuality. Up to now
the aims have being fulfilled. Although it is mentioned in the second part of the subtitles, the
works, with the topic of social sciences, have not been equally appearing since the beginnings.
The special edition of the „Szegedi Műhely” (“Workshop of Szeged)” which is dealing with
mostly sociological issues, is attempting to solve the above mentioned problems by publishing
the works of young teachers and students of our university. At the same time it is a message for
the potential readers and authors of the review, that the appearance of the two subjects given
in the subtitle, history and social sciences, is going to be balanced thematically and the editors
will support those initiatives and attempts, in which the goal is to exploit the link between the
sciences and to integrate the results of interdisciplinary sciences into the appropriate analysis
of the actual researches.
Imre Pászka Dr.

editor

